
)). .  فأذنوا بحرب (( )) ؟ فاعلموا؛ طيب ويش معىن افأذنو أعلموا الناس بأنكم حتاربون اهللا ورسوله طيب ((

  )) يؤخذ من جمموع القراءتني نعم؟  بأنفسكم ((

  : ما حضرت الطالب

  ما حضرت؟ نعم يا عبد اهللا ؟ : الشيخ

  ...:الطالب

اهللا  ن)) يعين اعلموا أنكم حماربو  فأذنوا وأعلموا غريكم بذلك كذا؟ طيب هذا على قراءة (( يعين اعلموا: الشيخ

وا أنتم لم)) يؤخذ من جمموعة القراءتني ؟ يعين اع آذنوا ))؛ على قراءة: (( أذنواف ((ورسوله هذا على قراءة 

  واضح؟ طيب.بأنفسكم وأعلموا غريكم أيضا؛ وهذا أشد، هذا أشد لإلنسان يعلم ويعلم، 

  ؟يا عبداهللاإذا قال قائل: هل آذن هؤالء الربويون آذنوا غريهم بأم حماربون  

  ...:الطالب

)) إذا قال قائل: إيذام  فآذنوا بحرب من اهللا ورسوله طيب إذا قال قائل: هم حماربون هللا؛ طيب ((: الشيخ

اهللا عليه وسلم وهو قد مات ؟ فاجلواب: أن حبرب من اهللا واضح؛ لكن كيف يأذنون حبرب من رسول اهللا صلى 

هذا حماربة شريعته، حماربة شريعة الرسول عليه الصالة والسالم وحماربة شريعة الرسول حماربة له كما أن نصر شريعة 

    الرسول نصر له .

أي رجعتم  هذا مبتدأ الدرس؟ )) أي رجعتم إىل اهللا تعاىل تبتم )) ((وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم  قوله: ((و 

من معصيته إىل طاعته؛ والتوبة توبة مطلقة وتوبة مقيدة؛ وإن شئت فقل: عامة وخاصة؛ توبة عامة  إىل اهللا تعاىل

ما هي مطلق التوبة، توبة مطلقة يستحق التائب  ا على أوامر اهللا؛ وهذه التوبة املطلقةفظحبيث يكون اإلنسان حما

هذا أن يكون فعلى ))؛  إن اهللا يحب التوابين ويحب المتطهرين أن يلحق بالتوابني الذين قال اهللا عنهم: ((

التائبون العابدون  اإلنسان تائبا من كل ذنب ال يصر على ذنب هذه التوبة املطلقة؛ ومنها قوله تعاىل: ((

  )). ون. . .الحامدون السائح

وتعترب ويقبل منه أن يتوب إىل اهللا ...النوع الثاين: توبة مقيدة أو خاصة وهي التوبة من ذنب خاص معني؛ فهذه 

تعاىل من هذا الذنب املعني وإن كان مصرا على غريه، وإن كان مصرا على غريه؛ التائب من الربا تصح توبته وإن  

مر تصح توبته وإن كان يتعامل بالربا؛ هذه توبة خاصة؛ لكن ال كان يشرب اخلمر مثال؛ والتائب من شرب اخل

يستحق التائب هنا أن يلتحق بذوي الوصف املطلق بالتوبة فيقال إنه من التائبني؛ ألنه ال ميكن أن يطلق عليه 

ل، التوبة أنه من التائبني وهو مصر على معصية؛ لكن توبته من الذنب املعني مقبولة؛ ألن هذا هو مقتضى العد



عدل اهللا عزوجل؛ وذهب بعض أهل العلم إىل أن التوبة ال تقبل من ذنب مع اإلصرار على غريه؛ بل البد أن 

ما  ، على جنسهيعمل عمال صاحلا يف كل عبادته؛ وقال آخرون: ال تقبل توبة من ذنب مع اإلصرار على جنسه

كان يتحدث إليهم؛ ألن الكل من جنس   هو على غريه؛ التوبة مثال من النظر للنساء األجنبيات ال تقبل إذا

واحد وإن كان النوع خمتلف هذا حديث وهذا نظر؛ لكن اجلنس واحد يعود إىل شهوة الفرج؛ وال تقبل توبة  

اإلنسان الذي يشرب اخلمر مع اإلصرار على بيع اخلمر؛ ألن اجلنس واحد؛ وهذا قول له وجه؛ لكن أقرب 

لتوبة من الذنب بعينه ولو مع إصرار على غريه؛ ألن هذا هو مقتضى األقوال عندي القول األول أا تصح ا

) واملسألة كما قال ابن القيم يف مدارج السالكني هلا  إن رحمتي سبقت غضبيالعدل ومقتضى قول اهللا تعاىل: ( 

ب أبدا؛ ألن و توبة احلقيقية وهي الرجوع إىل اهللا عزوجل ال تكون مع اإلصرار على الذنالبعيد؛ ألن  غور، هلا غور

ما يقوم يف قلب التائب من تعظيم اهللا عزوجل واخلوف منه مينعه أن ميارس شيئا من الذنوب لكنها توبة قاصرة 

  توبة من ذنب معني خاص.

  شروط واضحةالمث إن التوبة هلا شروط، شروط مخسة يعدها علينا ؟ الندم على ما فعل طيب كل هذه 

  .لتوبة مراعاة أحد من اخللق، أو مراعاة شيء من الدنيان ال حيمل اإلنسان على اأاإلخالص ب 

الثاين: اإلقالع عن الذنب؛ فإن مل يقلع فهو كاذب؛ كيف يقول أتوب إىل اهللا تعاىل من الربا وهو يرايب؟ هذا   

  .كاذب

  .ثالث: الندم على ما وقع منه، الندم أن اإلنسان يشعر بندم وحزن وأسف 

فعل فكيف يكلف اإلنسان به؟ فاجلواب: أن االنفعاالت النفسية حيدثها فإن قلت: الندم انفعال وليس ب 

مثراته دد كن لإلنسان أن حيب الشيء إذا ر التفكريات العقلية؛ أليست احملبة والبغضاء انفعال ؟ ومع ذلك مي

يف  ميكن إذا فكر يف النتائج وعقب السيئة كره الشيء؛ كذلك إذا فكرونتائجه بفكره أحبه؛ والبغضاء كذلك 

  عواقب الذنوب وآثارها السيئة حصل منه ندم وأسف وحزن على ما مضى.

الرابع: العزم على أن ال يعود؛ وانتبه لقولك: العزم على أن ال يعود دون  أن تقول أن ال يعود؛ ألن بينهما فرقا 

قة ال تبطل؛ لكن  عظيما؛ ألن العزم على أن ال يعود معناه لو عاد فيما بعد غلبت نفسه وعاد فإن توبته الساب

  قلت: الشرط الرابع أن ال يعود لكان إذا عاد بطلت توبته؛ واألمر ليس كذلك .

اخلامس: أن تكون يف الوقت الذي تقبل فيه التوبة، بأن تكون قبل طلوع الشمس من مغرا؛ وقبل حضور املوت 

))  الموت قال إني تبت اآلنوليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم  تعاىل: ((لقوله 



يوم يأتي بعض آيات ربك ال ينفع  اهللا تعاىل: (( النيب عليه الصالة والسالم بل لقول هذا ما له توبة؛ ولقول

  ملراد به طلوع الشمس من مغرا اهنا )) وبعض اآليات  إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت بإيمانها خيرا

  هناك شرط: الطالب

  هو ؟نعم و : الشيخ

  ...:الطالب

دخل يف اإلقالع، ما ميكن ما أقلع حىت يعطي صاحبه؛ طيب ما حيتاج؛ اإلقالع باملعىن احلقيقي، ال : يالشيخ 

  إقالع مع اإلصرار.

  هذه مخسة شروط للتوبة؛ بالنسبة للربا التوبة منه تنطبق على هذا؛ البد أن توجد فيها هذه الشروط اخلمسة.

)) رؤوس مجع رأس، والرأس هنا مبعىن األصل يعين لكم أصول األموال؛ وأما  أموالكمإن تبتم فلكم رؤوس  ((

  الربا فليس لكم، الربا ليس لكم.

؛ )) ألنكم مل تأخذوا الزيادة ال تظلمون )) (( ال تظلمون وال تظلمون مث علل اهللا عزوجل هذا احلكم بقوله: ((

  مل تنقص رؤوس أموالكم.ه )) ألن وال تظلمون ((

فال يقول القائل: إن املرايب جيب أن يعذر بأن يؤخذ من رأس ماله مبقدار ما أخذ من أيش؟ من الربا؛ فمثال إذا  

ننقص عشرة إىل مثانية وشيء؛ ألن نسبة اثنني الثين  ةعشر  رأس ماله نقول ننقص كان أخذ العشر اثين عشر

قول هذا وال هذا؛ ال يظلم غريه بأخذ الربا وال عشرة؛ على كل حال ال نالللثمانية أو االثنني عشر ما هي نسبة 

  يظلم بأن ينقص شيء من رأس ماله لتجرئه على الربا؛ وهذا متام العدل.

ال يظلم وال يظلم فأين يكون الربا ؟ هل يبقى عند املرايب أو يؤخذ منه وجيعل يف   رأس املال طيب إذا كان له

)) فاملراد ال يستحق اآلن إال رأس ماله فقط؛  لكم رؤوس أموالكم اآلية الكرمية يقول اهللا فيها: (( بيت املال؟

ربا معناه أنه كسب، كسب مرتني؛ مرة بوجود املال عنده كل هذه املدة البقينا يف املأخوذ منه الربا إن أبقينا له 

د أعطاه املأخوذ منه ينتفع به؛ واملرة الثانية ببقاء هذا الربح عنده؛ نرجع إىل القواعد الشرعية فنقول: هذا الربح ق

نأخذه منك وجنعله يف بيت املال، جنعله يف أننا باختياره والتزمه باختياره؛ ولكن ملا كان هذا التزاما غري شرعي قلنا 

بيت املال؛ كما نقول يف مهر البغي وحلوان الكاهن؛ نعم لو فرض أن املريب الذي أخذ منه الربا قد بذل الربا  

األجل إما أن تقضيين وإما أن تزيد وتريب؛ فأرىب من أجل أن يبقى الدين يف ذمته  كرها بأن قال له عند حلول

)) أخذنا الفوائد  ال تظلمون وال تظلمون ألنه معسر؛ فهذا نقول له الربا، له الربا وال يؤخذ منه شيء.  يقول: ((

   كل اآليات؟  وإال ما أخذنا ؟



  )) . من اهللا ورسولهفإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب  يقول اهللا عزوجل: ((

)) ألن اجلربية يقولون إن اإلنسان ال  فإن لم تفعلوا يستفاد من هذه اآلية الكرمية: الرد على اجلربية؛ لقوله: ((

يستطيع الفعل ألنه جمرب؛ وال الرتك ألنه جمرب؛ وعلى رأيهم يكون تعطيل األمر والنهي، يكون األمر والنهي معطال؛ 

ل ما أمر به وال يرتك ما ي عنه؛ وهذا حقيقة تعطيل األمر والنهي؛ والبحث يف هذا ألن اإلنسان ما يقدر يفع

  والرد عليهم معروف لديكم يف أصول التوحيد.

فأذنوا بحرب من اهللا  ر على الربا معلن احلرب على اهللا ورسوله؛ لقوله: ((صومن فوائد اآلية الكرمية: أن امل

  )).ورسوله 

على هذه الفائدة: أنه إذا كان معلنا للحرب على اهللا ورسوله فهو معلن للحرب على أولياء اهللا ورسوله؛  ويتفرع

من هم ؟ املؤمنون؛ ألن كل مؤمن جيب أن ينتصر هللا ورسوله؛ وكل حرب على اهللا ورسوله فهي حرب على 

رب على اهللا ورسوله واملؤمنني؛  احلمعلنا املؤمنني؛ ألن هؤالء املؤمنني هم حزب اهللا عزوجل؛ وحينئذ يكون املرايب 

  أما على اهللا ورسوله فداللة ذلك عليه داللة املطابقة؛ وعلى املؤمنني داللة التزام .

  من فوائد اآلية الكرمية: عظم الربا؛ وأنا ال أذكر أن شيئا من الذنوب صار ذه املنزلة؛ تذكرون شيئا؟و 

  الشرك :الطالب

)) أيش  إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اهللا ورسوله كن ما ذكر ذه الصيغة ((الشرك صحيح ذكر ل: الشيخ

أال أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلي يا رسول اهللا؛ قال: اإلشراك  لون النيب عليه الصالة والسالم ملا قال: (

اآلدميني؛ بألا تتعلق  ) فجلس ثم قال: أال وقول الزور أال وشهادة الزورباهللا وعقوق الوالدين؛ وكان متكئا 

   يف آكل الربا . والنفس جمبولة على العدوان على غريها إال من عصم اهللا؛ فلهذا جاء مثل هذا الوعيد العظيم

من  هومن فوائد اآلية الكرمية: أنه جيب على كل من تاب إىل اهللا عزوجل من الربا أن ال يأخذ شيئا مما استفاد

  )) . رؤوس أموالكم إن تبتم فلكم الربا؛ لقوله: ((

ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ال جيوز أخذ ما زاد على رأس املال ألي غرض كان، ألي غرض كان سواء أخذته 

قي به كما يقال أن يصرف هذا يف الكنائس أو يف أسلحة ضد تلتتصدق به؛ أو لتنفقه يف املنفعة العامة؛ أو لت

  نت صادقا يف التوبة فال تأخذ أكثر من رأس املال .املسلمني أو ما أشبه ذلك؛ املهم أنك إذا ك

  )) . ال تظلمون وال تظلمون ومن فوائد اآلية الكرمية: اإلشارة إىل احلكمة يف حترمي الربا؛ وهي: الظلم؛ لقوله: ((

أن العلة إذا كانت منتشرة ال ميكن ضبطها؛ فإن احلكم ال يتخصص ور الربا ال ظلم؛ قلنا: فإن قلت: يف بعض ص

فقدها؛ أو ال ينتج بفقدها؛ صحيح أنه يوجد يف بعض الصور صور الربا ما ليس فيه ظلم كما لو يشرتي ب



اإلنسان صاع بر طيب بصاعي بر رديء يساويه يف القيمة فهنا فيه ظلم وإال ال؟ ما فيه ظلم، ما فيه ظلم أبدا؛ 

ن حممدا صلى اهللا عليه وسلم رسول اهللا ظلم؛ لك لظلم؛ ألنه ما فيهوهلذا ال جتد أحدمها يقول أنا صابر على ا

) فدل هذا على أن  عين الربا عين الرباأوه ! أوه  الذي جاء ذا القرآن قال ملا أخرب مبثل هذه الصورة قال: (

كم العام؛ ألننا ألن هذه العلة منتشرة ال ميكن احلختلف الظلم يف بعض الصور ال خيرجها عن حكم الربا 

ضبطها؛ وقد يرضى الفقري بأن يعطى مائة درهم مبائة وعشرين ويقول أنا راض ذا؛ ألنين سوف أنتفع ذه 

الدراهم من اآلن وهذاك سوف حيجب نفعها من اآلن؛ فأنا منتفع يف مقابل الزيادة وذاك حمجوب عنه النفع أيضا 

املال وزادت علي كمية وذاك حجب انتفاع املال وزيد له؛ نعم  بدة اليت أعطيها فال ظلم؛ أنا انتفعت يف مقابل الزيا

ة فإن احلكم يكون فيها بطكالبنوك وغري البنوك؛ املهم أننا نقول إن مثل هذه العلة ملا كانت منتشرة غري منض

التعليل: إن العلة إذا كانت منتشرة غري عامة؛ وهذا له أمثلة كثرية ودائما جند يف كالم أهل العلم مثل هذا 

منضبطة فإا تعم فإن احلكم يعم وال ينظر إىل العلة؛ علة القصر يف السفر والفطر يف السفر املشقة؛ لكن إذا  

علة، ما فيه مشقة إطالقا؛ هل نقول ال يفطر؟ ال؛ هل نقول ال يقصر؟ ال ؛  ن اإلنسان يسافر بالطائرة ما يفكا

  قاعدة اليت ذكرناها.بناء على هذه ال

  )) . ورسوله ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات رسالة النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ لقوله: ((

الرسل؛ وذلك ألن العقول ال ميكن أن تستقل مبعرفة ما  مرمحة اهللا تعاىل بالعباد حيث أرسل إليه ومن فوائدها:

تعرف ما يضرها وينفعها على سبيل اجلملة؛ لكن على  ينفعها ويضرها على وجه التفصيل؛ أليس كذلك ؟ العقول

)) فمن أجل ذلك أرسل اهللا الرسل فكان يف  وما أوتيتم من العلم إال قليال سبيل التفصيل ال تعرف لقصورها ((

  هذا رمحة عظيمة للخلق .

فلكم رؤوس  (( ومن فوائد اآلية الكرمية: أن التائب من أخذ أموال الناس ال تصح توبته إال بردها إليه؛ لقوله: 

لكن إذا كان ال يعرف صاحبها أحيانا يسرق اإلنسان من أحد وال يعرفه بعد ذلك فماذا يصنع ؟ و ))  أموالكم

ه من؟ لصاحبها واهللا سبحانه وتعاىل يعلم بذلك؛ مث نعم نقول يتصدق ا ختلصا منها ال تقربا ا فينوي على هذ

إن جاء صاحبها مرة من املرات فيخريه يقول لك مالك أو أجرك؛ إن قال أريد مايل فاألجر للمتصدق؛ إن قال 

  أريد أجره فأجره له قد نوي له.

  )) نعم ؟ وإن كان ذو عسرة مث قال اهللا تعاىل: ((

  ؟...:الطالب



احملرم واحلالل إن كان على وجه ميكن التمييز بينهما فنعم؛ يعين ميكن التمييز حبيث يكون اختالط املالني : الشيخ

هذا مثال بر وهذا رز أو ميكن التمييز باألجزاء مثل اختلط دهن بدهن فهذا ميكن مييز بعضها على بعض أما إذا  

    كان ما ميكن فال طريق الجتناب احلرام إال باجتناب الكل.

  ))  ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وإن كان قال: ((

)) كان املعروف أا من األفعال الناقصة اليت ترفع االسم وتنصب اخلرب؛ وهنا  وإن كان ذو عسرة قوله تعاىل: ((

)) فكيف نعرا؟ نقول: كان هذه تامة؛ وإذا كانت تامة فإا  إن كان ذو عسرة نلتمس اخلرب ال جند خربا ((

  الك يف األلفية :قال ابن م امبرفوعه كتفيت

  ..."ناقص  هما برفع يكتفي     وما سوا تمام ووذ"                     

مساء الستة أو اخلمسة؛ واجلملة هنا األبالواو ألنه من  توذو فاعل، رفع هذه تامة؛ وعلى هذا كان فعل ماض

خربه حمذوف؛ فيكف نقدر هذا اخلرب؟ نقدر  أ)) مبتد فنظرة )) (( فنظرة إلى ميسرة شرطية واجلواب قوله: ((

فعليكم وإال فله ؟ أو فالواجب عليكم نظرة؛ أو فعليكم نظرة؛ أو فله نظرة، يصلح؛ ألنه إذا كان احلق له جيب 

  علينا أن نعطيه حقه .

))  وأن تصدقوا خير لكم طيب ((يا ولد باإلعراب قبل الشرح؛  دئبت)) أنا أحب أن ن وأن تصدقوا وقوله: ((

ون التقدير: تصدقكم؛ فيكون )) هذه فعل مضارع دخل عليه أن املصدرية فيحول إىل مصدر؛ ويك تصدقوا ((

إن   )) مجلة شرطية نقول يف إعراا كما سبق يف قوله: (( إن كنتم تعلمون )) ؛ قوله: (( خير لكم خربه (( أمبتد

  )). كنتم مؤمنين

فنظرة إلى  )) بضم السني (( ميسرة)) فيها قراءة: ((  ميسرة يف هذه اآلية ففيها قراءات: يف (( اتأما القراء

)) أي تتصدقوا لكن قدر أدغمت التاء يف  وأن تصدقوا )) فيها قراءة: (( وأن تصدقوا ))؛ وقوله: (( ميسرة

   الصاد.

صاحب عسرة ال يستطيع الوفاء؛ فهناك  )) يعين إن وجد ذو عسرة، أي إن كان ذو عسرة يقول اهللا عزوجل: ((

ثالثة طرق: إما التجاوز عنه؛ وإما اإلنظار إىل ميسرة؛ وإما الربا؛ الربا حمرم فما الذي بقي ؟ اإلنظار واإلبراء 

فأوجب اهللا اإلنظار وندب إىل اإلعطاء؛  )) فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم اهللا قال: (( هوكالمها ذكر 

)) نظرة مبعىن إنظار يعين عليكم أن تنظروا إىل مىت؟ إىل ميسرة؛  فنظرة إلى ميسرة أوجب اإلنظار يف قوله: ((

ا؛ فيقال يفرق بني امليسرة ليست معلومة، ليست معلومة قد يوسر بسنة قد يوسر بسنتني بثالث، قد ال يوسر أبد

؛ فلو بعت شيئا على شخص فقري وقلت: إىل ميسرة فاملعروف عند أهل أكثر العلم أن ذلك  امةستداالبتداء واال



، جمهول؛ والنيب صلى اهللا عليه وسلم ى عن بيع الغرر؛ لكن لو أنك بعت عليه يس بصحيح؛ ملاذا؟ ألنه جمهولل

ت الفسخ فال بأس؛ لكن إذا مل إن مل خترت الفسخ إن اخرت إال مث تبني إعساره فالواجب أيش؟ إنظاره إىل ميسرة 

خترت الفسخ فالواجب اإلنظار؛ على أن القول الراجح أنك إذا بعته إىل ميسرة فإن البيع صحيح والتأجيل صحيح 

ألن هذا مقتضى العقد؛ فإن من باع على شخص يعلم أنه معسر فمقتضى العقد أيش؟ أن ينظره؛ ألنه يعرف أنه 

اهللا؛  : أنا أشرتيه منك واهللا ما عندي شيء لكن أشرتيه منك حىت يغنيينيطالبه اآلن؛ فلو قالما ميكن أن 

أن رجال قدم له بز من الشام  فالصواب فيها الصحة؛ وقد ورد يف هذا حديث عن عائشة رضي اهللا عنها: (

يه له عائشة رضي اهللا عنها للنبي عليه الصالة والسالم: إن فالنا قدم له بز من الشام فلو أرسلت إل فقالت

   ) فهذا يدل على أن مثل هذا جائز؛ على كل حال هذا إن شاء اهللا يأيت يف الفوائد . لتشتري ثوبين إلى ميسرة

  ؟...:الطالب

  أبدا ما هو جائز: الشيخ

  ؟...:الطالب

 اجع الشريط بارك اهللا فيك؛ ما يفراجع الشريط، ر أجل ؟ ذكرناها هذه أبدا ما حضرت الدرس الذي فيه : الشيخ

  إال هذا نعم .

  ...؟:الطالب

)) وأما اآلية اليت يف الفاحتة  وذروا ما بقي من الربا املهم أن هذا موجه إىل شيء معني؛ فقول اهللا: ((: الشيخ

   فالشك إن اإلنسان حمتاج إىل اهلداية يف كل حني حىت يف نفس العمل حمتاج للهداية .

  ...؟:الطالب

عليه؛ وإذا حجر عليه  جرديونه أكثر من موجوداته فإنه حيديونه فإذا كانت  يفهذا حيتاج إىل أن ينظر : الشيخ

   يباع ماله ويوزع على الغرماء بالقسط .

  فائدة من قوله تعاىل : الطالب

  : هذه فائدة تضاف إىل اآلية الشيخ

  ... يف نفس العقد أو..  :الطالب

فمن جاءه  ان ال  فقد نقول إن قوله تعاىل: ((ال؛ الواجب يرد كل ما أخذ؛ حىت السابق نعم؛ إذا ك: الشيخ

  )) كما علمت له ما سلف . موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف

  ...؟:الطالب



  ...؟:الطالب

ال؛ جيب على املسلمني أن يعطوه؛ له أن يأخذ من ماله يلتزم بذلك وال يعطيه؛ يعين ما يوفيه الربا : الشيخ

  قصدي الزائد األصل الزم أن يويف .

  ...؟:الطالب

دعاين خلبز وحلم ؟ فما تقولون ؟  ...أي نعم فهمتم السؤال ؟ يقول: هل جيوز إجابة دعوة املرايب أو ال: الشيخ

  وأشياء زينة 

  سبإمثه على الكا: الطالب

؛ وعلى هذا فال إمث عليك أنت حىت لو أجبته؛ مث إن اسب، احملرم لكسبه إمثه على الكسبإمثه على الكا: الشيخ

طول ميشي عليه ى أصال ما هو بالربا علأن ملاله املرايب البد له أن له أصل، أن ملاله أصل وإال ال؟ البد هذا 

تكون مثال مائة  بدأ يشغل ا الربا وزادت؛ فلماله أصل؛ وهذا الربا حصل من املال املباح ومن العمل احملرم 

اء أن الغاصب إذا  اجتر باملغصوب فليس كله لرب املال من املال املباح ومن العمل احملرم؛ وقد ذكر بعض العلم

بل يعطى الغاصب إذا تاب ما يكون مقابل عمله، ما يكون مقابل عمله؛ على كل حال نقول: إجابة دعوة 

    املرايب نقول جائزة واألوىل تركها؛ فكن إن أفضت إجابته إىل حمظور فإنه حترم إجابته من هذه الناحية .

" هنا فيها إشكال؛ ما هو اإلشكال؟ من  كان )) " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة تعاىل: ((قال اهللا  

  يعين من حيث اإلعراب فيها إشكال حيث العربية

  مل جند خربها: الطالب

أي نعم اإلشكال أننا مل جند خربها؛ فنقول هذه تامة؛ ما معناها إذا كانت تامة ؟ تكتفي الفاعل طيب  :الشيخ

  )) ؟ إن كان )) إن وجد ذو عسرة طيب .أين جواب الشرط يف (( إن كان ذو عسرة ويش معناها ((

  ...:الطالب

  مجلة وإال مفرد ؟   :الشيخ

  :مجلةالطالب

  ملاذا ارتبطت بالفاء ؟ مجلة . :الشيخ

  ...:الطالب

  ؟خالدال؛ ألا مجلة امسية .طيب ما هي اجلمل اليت جيب أن تقرتن بالفاء إذا وقعت جوابا للشرط  :الشيخ

  ...:الطالب 



   أعد البيت نعم :الشيخ

  امسية طلبية وجبامد ومبا وبقد وبلن وبالتنفيس  : امسية؟الطالب

  "وبما  وبقد  وبلن  وبالتنفيس    اسمية  طلبية  وبجامد    "سبع هي سبع     :الشيخ

)) هذه أيش نوعها مفرد وإال مجلة وإال ؟ هل هي مجلة وإال مفرد  وأن تصدقوا خير لكم كذا؟ طيب قوله: ((

  ))  وأن تصدقوا خير لكم سؤال؛ ((الهذا 

  : مجلةالطالب

  مجلة مكونة من ؟  :الشيخ

  ...:الطالب

  أمحد مكونة من مجلة امسية مكونة من ؟  الال؛ ي :الشيخ

  حرف وفعل ؟: الطالب

  نعم يا عيسى ؟ حرف وفعل ؟ :الشيخ

  وخرب أمن مبتد: الطالب 

   يا عيسى ؟ أبتداملأين وخرب  أمن مبتد :الشيخ 

  من أن والفعل نسبكاملصدر امل: الطالب

  فهد ؟ التقدير ؟ والتقدير يا عيسى ؟ ويش من أن والفعل نسبكاملصدر امل :الشيخ

  تصدقوكم: الطالب

  واا ؟ ويش التقدير؟ وين جياسر )) هذه مجلة شرطية  إن كنتم تعلمون تصدقوكم خري؛ متام.(( :الشيخ 

  ...: الطالب

ذلك مفعول به؛ ما حضرت؟ نعم يا حممد ؟ إن كنتم تعلمون ذلك فافعلوا أو فتصدقوا؛   جواب الشرط :الشيخ

   فوائد اآليات وإال ال اخذناكذا؟ طيب.

   


